
 

  )١(

باعلوي عبداهلل الشيخ
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للناشر حمفوظة الطبع حقوق
التراث وخدمة الدراسات فرع
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باعلوي عبداهلل الشيخ
ـ٧٣١-٦٣٨(  )ه

داخليالغالفال
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القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

ال﴿ أَعطَيناك واحنَر. كَوثَرِإنا ِلربِّك . فصل
اَألبتر هو شاِنئَك ﴾ِإن
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..اإلهداء

اَألفَاِضل شيوخي ..إىل
السَّلَف ..بقيَِّة

اخلَلَف يف الطريِق ..وأمثلِة
اِإلمام أحفاِد مشارقوإىل يف باعلوي عبداهلل الشيخ
ا ومغار ..األرض

ا يف الراغبني مناذِجوإىل على اليت(( لتعرُِّف السَّفينِة
هلَك عنها تخلّف ومن نجا رِكبها ..)) من

املُؤلّف
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احلال شاهد

ـائز ح ـائِل للفض ـهري ش كبري
ـوادِر ون ـٍة آي ِمن أتت قد فكم

ـن وحمِس ـامشيٌّ ه منيف شريف
الدَّياِجِر يف قائٍم شخٍص كُل إىل

ـاوجمتهد مجيعه ـونَ الفن حاز
ـاتِر بب ـه اإلل ذاِت يف ـد وجاه

لشأنِه فانصر العصِر أهِل وقدوِة
ـاِبِر مص لكل العليا يف فاق لقد

مسموأولُ القيتن هشيخِرطيف
ـِر وأَواِخ أَوٍَّل ـن ع ـذا ب مسعنا

١٤٧ص))الغرر((
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وا والصالة وكفى، للّه وعلىاحلمد املصطفى، احلبيب على لسالم
ـني املخلص أصحابه وعلى والوفا، والصدق الرفعة أويل األطهار آله

الدين يوم إىل بإحسان هلم التابعني وعلى واالقتفا، االتباع . يف
حضرموت أعالم سلسلة يف جديد منوذج فهذا من.. وبعد رجلٌ
ع مشاهدهم اتسعت الذين األتقياء األصفياء وعمالالرجال ـماً .. ل

ونبال وذوقاً فهماً مداركهم شرف.. وارتقت نسبه شرف مع وحاز
وفعال قوالً .. االتباع

عنه ـي: قيل ـ ـن ب السادة سلسلة يف بالشيخ مسي من أول إنه
ـه..  علوي رب مع عهده يف صدق ـره.. عبد وجه ـره س .. يف

و والقبول.. قلبهبوجبوارحه القرب مقام ـتجاب.. فنال اس ةبشاهد
ل مكة أهل به استغاث يوم لدعائه ـزاملوىل فأن الغيث، ـزول اللّهن له

بالسيول .. وجاد
السلوك دقائق معي ـوك.. تأمل املل ـمِلِك ـ ل الرجل .. ومعاملة
الرجال هؤالء من ـارهم،لتعرف أخب ـذكر ت ـماذا ـىول وتقتف

.آثارهم
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الثقات أقالم وسطرته أبرزته ما بعض الكرمي القارئ أيها .. إليك
الرواة عن الرواة ألسنة بالتواتر حفظته ـك.. وما إلي هدية .. نقدمه

احلائر العصر جيل الفضالء.. وإىل األئمة تاريخ نسي الذي .. اجليل
الدخالء وامتداح الزمان بغشاء العقوق.. واشتغل ـر.. فورث وأنك

م.. احلقوق ـ اإلث ظن الصاحلني يف ينسب.. وظن ما كل يف وكره
وإليهم الثابتةفع.. هلم اجلذور عن متجردا باجلوهر.. اش ومنفصما

املخبتة الفئة سلوكيات عن ـمظهر عشواء.. وال خبط إىل.. خيبط
مفعوال كان أمرا اللّه يقضي ..أن
املختصرة الترمجة هذه ـارين.. هاك الب من ا نكتب أن .. فعسى

الصاحلني اللّه عباد مسلك يف ا ـوم.. وندخلَ وي ـدنيا ال هذه يف
. آمني.. لدينا

واحلاوي والباطن، الظاهر ـمي عل بني اجلامع العامل، اإلمام هو
ـره، وجه ـره س يف الرسالة وأخالق وسره، ـم العل حقيقة على
ـع، الواس ـب والقل ـع، الشاس ـرم والك الذائع، الصيت صاحب



 

  )١٣(

النرية واألحوال اخلرية، ـمجاهدات بالشيخوال ـويعبداهلل عل ن
علي بن حممد املقدم الفقيه الشريفابن النسب آخر إىل .باعلوي

سنة وقيل سنة، ترمي مدينة والعمل م ـ العل مدينة يف اللّه رمحه ولد
ـرن٦٣٨ الق ا وحفظ علي، بن حممد املقدم الفقيه جده وأدرك ،

ـرآن الق ورضع أظفاره، نعومة منذ التقوى على وترعرع العظيم،
وتفاعل كانوآدابه، إذ ؛ أطواره كافة يف وعمالً ـماً عل وبه معه

ـات وأمه ـاًء آب ـع اجلمي فيه يعرف واهلدى بالنور ينبض .. احمليط
وأخوات وفئات.. وإخواناً ـماعيةً اجت ـون.. وشرائح يعرف الكل

األوقات تصرف واللحظات.. كيف األنفاس من يستفاد .. وكيف
صاحب الروي((قال  : ١٨٧ص))املشرع

توكان أحواله ـزت ـلن مث سلكها وما وجده، أبيه أحوال إىل ع
ـار، والقف اجلبال إىل يأوي سلوكه أول يف فكان بعده، من سلوكه
ـزائم وع ـادات، العب ـاق مش ويكلفها األبرار، جهاد نفسه وجياد
ـراء امل عن الهيا والعربات، البكاء كثري وكان والطاعات، القربات

ال لكتاب التالوة كثري أوالدهواخلصومات، ـأمر وي ـز، العزي ـه لّ
تالوته بكثرة .وأصحابه
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إىل حضرموت من عمره باكورة يف باعلوي عبداللّه الشيخ رحل
ـالل خ وعرب أعوام، ـمانية ث قرابة ما ومكث الشريفني، احلرمني

يفر حضرموت من املباركحواضرحلته ماوقراهاةاليمن ومنها ،
مدينة السفلى العوالق حاضرة إىل دخوله عن التراجم كتب ذكرته

التها ميمون بن حممد بن عمر العالمة الشيخ ا وكان ،)١(ميأحور،
لنشر ا متصدرا وكان احلضرمي، إمساعيل الشيخ تالميذ من وهو
ـام وأق باعلوي، عبداللّه الشيخ عنه فأخذ اللّه، إىل والدعوة م ـ العل

من مدةً حتديدهابأحور يف املؤرخون اختلف . الوقت

                                                           
خترجه) ١( بعد امة من ميمون عمر الشيخ مدينةبرحل إىل احلضرمي إمساعيل الشيخ

ـهرية الش ـه حوطت وأسس ا واستقر السابع، القرن من الثاين النصف يف أحور
الشيخ إليه وكتب مكان، كل من الطالب وقصده للتعليم معهداً ا وابتىن بامسه،

مثالهإمس مبا له: اعيل فقال ؟ امة على أحور سكىن آثرت أهل: كيف أكثر إن
ـن م ـا فيه ما لكثرة لَساقطاً بلداً أحور وجدت وإين أقدامهم، على مشاة امة
ـل إمساعي ـه إلي ـب فكت يدي، على منهم أحداً اللّه ينقذ أن فأرجو الفواحش،

به،: احلضرمي نظفر م ـ ل مبا ظفرت فقد لك، كثريا،هنيئا خلقا به اللّه فهدى
بن أمحد الشيخ أجلهم اجلعدأمن عن. يب ـمشرع((انتهى وتويف١٢٧ص))ال ،

سنة بأحور ميمون عمر ا٦٧٨الشيخ  . ودفن
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ـما وحيث اليمن، ائم وإىل عدن، إىل رحل ـزومنها ـانن ك ل
ـه ويفيدون عنه ويأخذون به حيتفون والوجهاء واألولياء ـماء العل

منه . ويستفيدون
صاحب أهلها : ١٦٩ص))الغرر((قال فالزمه تعز، مدينة ودخل

طل ما إىل جيبهم ـم فل ا، يقيم ـنأن ع فأخذ إليهم، واعتذر بوه
أهلها من . مجلة

بادئ واستقر الشريفني، احلرمني إىل باعلوي عبداللّه الشيخ وصل
ـم العل حلقات من ومستفيدا احلرام، اللّه لبيت جماوراً مبكة بدء ذي
ـا قي ـني ب ما الصاحل بالعمل وقائما مقام، أعلى إىل ا ارتقى ماليت
ـها، وأهل ا أحق وكان التقوى، سر عليه اللّه أظهر حىت وصيام،
ـن األم ـاس الن واستشعر واستفاض، النوراين احلال مكنون وبرز
ـبري، والك ـغري الص ـه ب ـق فتعل الوفاض، ذلك عطاء من والربكة
ـه فعال ـر وأث حاله، نورانية يف يختلف م ـ ول واألمري، ـمأمور وال

لسؤاله احلق واستجابة ـىومقاله، عل اللّه وأجرى ابتهاله، وحنني ،
يف ـقط وأُس ـات، الثب كمال مع األشياء وانفعال الكرامات، يديه
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ـه علي ـي اإلهل ـاء العط ـو مس حتققوا ـما ل املتحريين بعض أيدي
لديه، التسيار عصا والعام اخلاص فألقى عليه، القلوب ـماع واجت

أهوأُ من الغفري اجلم واستجازه والفهوم، العلوم عنه األقطارخذت ل
عددهم يستقصى وال عدهم، حيصى ال ممن . واألمصار،

التراجم كتب يف ـمشرع((ورد العينية((و))الغرر((و))كال ))شرح

اجتهد املكرمة مبكة جاور ـما ل باعلوي عبداللّه الشيخ أن وغريها
ـهر ش يف ـان فك ـوال، الط ـمجاهدات وال واألعمال، العلوم يف
اإلفطار بعد يصليهما ركعتني يف القرآن م ـ خيت عام كل من رمضان

املغرب ـعمث،وصالة جمم ذاك إذ وكانت زبيد، مدينة إىل رحل
ـمائها ـ عل من مجاعة عن ا وأخذ الفخام، والفضالء ـماء العل
وأفادهم مروياته، ببعض فحدثهم فضالئها، من الكثريون منه ومسع

مد دخل ـم ث مستنبطاته، ـمائهاببعض ـ عل ـن ع فأخذ تعز ينة
ولبس ، عنه منهخرقةواوأخذوا ـه،)١(التصوف مهت ـن م وكان

                                                           
.١٨٦ص))املشرع(()١(
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صاحب ذكره ما قال))الغرر((وسخائه يف: حيث ـق ينف ـان ك
منها عظيمة، بصدقات ويتصدق اجلميع، علوي أيب آل على زمانه

إليه املنسوب املسجد على ـاعلوي((صدقته ب ـان))مسجد وك ،
قبل من أمحد((يسمى ـي ـن ب املهاجر))مسجد اإلمام لذرية نسبة

بأراض باعلوي عبداللّه الشيخ عليه تصدق عيسى، بن أمحد اللّه إىل
يساوي مبا وخنيل ـى٩٠وعيون عل ـارفها مص وجعل دينار، ألف

بأراض وتصدق ترمي سوق عمر كما إليه، الواردين وضيافة عمارته
و حفر من املقربة خدمة على وخنيل وتصدقأخرى ذلك، وغري دفن

تسمى بأراض .البلدةضيوفعلى))الواسطة((أيضا
ـدة م الشريفني احلرمني من حضرموت إىل تصل األموال وكانت
ـن ب علي العالمة الشيخ أخيه على اللّه أمر جرى حىت هناك، إقامته
إىل ـودة الع منه يطلبون ترمي أعيان إليه فكتب حبضرموت، علوي

م. ترمي نفسه إىلفهيأ ـها ومن ـدن، ع وعرب الرب بطريق احلجاز ن
.املكال

ـل دخ ـمكال وال عدن بني رحلته يف أنه التراجم كتب وذكرت
ـاحب ص ـال ق ميمون، حممد العالمة شيخه جنازة حلضور أحور

الروي(( ـيخه: ١٨٦ص))املشرع ش لزيارة أحور مدينة قصد ـم ث
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ـا وك وكفنوه، وغسلوه مات قد فوجده ميمون بن عمر ناإلمام
واحداً عليهم يقدم أن منه أصحابه طلب احتضر ـما ل عمر الشيخ

هلم فقال بعده، من خليفته يكون وكفنوين،: منهم غسلوين مت إذا
شيخمدقْوسي ذلك عند بعديعليكم الشيخ فهو وكذا كذا صفته
ـىمفقدِّ عل الترمجة صاحب عليهم قدم ـما فل علي، الصالة يف وه

أخربو املذكورة ـهالصفة علي م ـ وصلى فتقدم الشيخ، بوصية ه
ـك، ذل عن فاعتذر عليهم، شيخا ليكون عندهم باإلقامة وألزموه
اخلرقة وألبسه فحكمه ـمشيخة لل أهال عمر الشيخ ولد رأى م ـ ث

له وقال عليهم، شيخا وأقامه أمرت(: الشريفة فإين خواصرك اُشدد
بامعبد،)بتقدميك عني وقَِدم عنهم ارحتل م ـ .ث

ـه ب ـوا ورحب أهلها فاستقبله ترمي إىل باعلوي عبداللّه الشيخ عاد
ـن م وتزوج االحتفاء غاية به واحتفوا الصدارة، يف مكانه وجعلوا
بأوالد واعتىن بالغيث، سعد بنت فاطمة وامسها املتوىف أخيه زوجة

ـاحب ص قال تربية، أحسن ورباهم ـرع((أخيه  : ١٦٨ص))املش
ـر والس اجلسيم الفضل بقدومه ألهلها فحصل ترمي مدينة قدم م ـ ث
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ـه بوج ـاس الن وقابل العباد به واغتبط البالد به وانتعشت العميم،
ونورا ضياء األرض ميأل وكالم سرورا، . يتهلل

ـس، إدري بن حممد األئمة إمام مذهب يف للتدريس جلس ـم ث
علوم يف ـم وتكل الطريقة سلوك يف ـهودرس إلي ـد ووف احلقيقة،

ونصب واألجانب، األقارب أخالقه ووسعت جانب كل من الناس
ـري، الغف مُّ ـ اجل م ـ للعل يديه بني ـمثل وت قدرهم، ورفع املشايخ

حصرهم ويتعذر ذكرهم يطول ممن كثري مجع به .وخترج

:منهمغفريمجعباعلويعبداللّهبالشيخخترج
.وأمحدوحممديعلالثالثةأوالده-١
.)١(الدويلةموىلحممدأخيهابن-٢
ـيوعلويأبوبكرعمهابن-٣ ـن .أمحداب
.علويبنحممدالسيد-٤
.عبدالرمحنبنأمحدالفقيهابنعبداللّهالشيخ-٥
مبنعليالشيخ-٦ ـ .ِسِل

                                                           
السلسلة) ١( هذه ضمن مستقلة ترمجة .له
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.بافضلحممدبنفضلالشيخ-٧
.فضلالفقيهبناعبداللّهالشيخ-٨
.باعبادبكرأيببنحممديخالش-٩
.األنصاريباشعيبعليبنحممدالشيخ-١٠
.اخلطيببنحممدالشيخ-١١
.اخلطيبعليبنأمحدالشيخ-١٢
 . اخلطيبحممدبنعبدالرمحنالشيخ-١٣
.األسفليلغبالاملقبورباوزيرعمرالشيخ-١٤
.أحورصاحبميمونبنعمربنخليلالشيخ-١٥
.فهدبنعبداللّهبنمفلحخالشي-١٦
ـميذغريهوو،مبيفعةاملقبوربامحرانالشيخ-١٧ ـ ـهتل الفقي

.)١(املقدم

صاحب الروي((قال إىل: )) املشرع ـرج خي أن عادته من كان
ـرأ يق يعتكف م ـ ث الفجر، إىل القرآن ويقرأ الوتر فيصلي املسجد

                                                           
السابق)١(  .املصدر
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مالقرآن ـ ث قليال فيجلس البيت إىل يذهب م ـ ث الشمس طلوع إىل
بيته، يف فينامها القيلولة وقت إىل للدرس فيجلس املسجد إىل يرجع

ـزوي ـتن وق ـىت ح ـمطالعة لل ببيته جيلس ـم ث الظهر لصالة ل
إىل أصحابه مع ـمر ويست العصر صالة بالناس يصلي م ـ ث العصر

إ القرآن يقرأ جيلس ـم ث املغرب يصلي ـه،أن اللّ شاء ما العشاء ىل
داره إىل يذهب م ـ .ث

ـراويح، الت يصلي أن إىل املسجد يف ـمر فيست رمضان يف وأما
داره إىل ـذهب ي م ـ ـ ث القرآن، فيهما يقرأ ركعتني يصلي م ـ ث
النهار، يضحي حىت القرآن فيقرأ املسجد إىل يرجع م ـ ث فيتسحر،

م ـ ث القيلولة فينام بيته إىل يرجع م ـ ث الضحى إىلفيصلي ـع يرج
بعد وجيلس العصر، إىل للدرس وجيلس مجاعة الظهر فيصلي املسجد
ـيت ال ـه وعبادت ـتهرت، اش ـيت ال عادته فهذه اللّه، يذكر العصر

.)١(ظهرت
يقول الدويلة موىل الشيخ ـاميت: وكان وإق سفري يف رأيت ما

السقاف الرمحن عبد الشيخ باللّه العارف وكان عبداللّه، عمي مثل

                                                           
السابق)١(  .١٨٨صاملصدر



 

  )٢٢(

اجملتهديناتف: يقول بقية باعلوي عبداللّه الشيخ أن العارفني مجيع ق
ـمكني والت التصريف .)١(أويل

زنديق أو جاحد إال ينكرها ال األولياء كرامات أن البديهي ،من
وقو إمكان الشريفة والسنة الكتاب يف الثابت إن الكراماتحيث ع

ال اللّه ـات،صاحلنيلعباد كرام ـن م عديدة مناذج القرآن يف وورد
السنة يف ومثلها .األولياء،

ـتيحاش االس كل استوحش قد أنه احلاضر اجليل مشكلة أن إال
لسببني التراجم يف وورودها الكرامة :من

دائرة: األول عن خيرج والكرامات احلكايات هذه بعض سرد أن
فيها يرد وقد للبشر، العقالين ـمال الثوابتاالحت بعض خيالف ما

للطعن عرضة جيعلها مما م، ـ العل أهل عند عليها املتعارف الشرعية
واإلنكار .والرد

                                                           
 .ابقالساملصدر) ١(



 

  )٢٣(

ـة: الثاين التعليمي ـارف املع وأسلوب املعاصر التعليم طريقة أن
ـت وعاجل ـي الروح اجلانب هذا أغفلت قد ودنيوية دينية احلديثة

بني وخلطت واالستنكار، االستقباح بأسلوب للويلشؤونه الكرامة
ـمشعوذ وال للساحر واالنفعاالت ـمنافق وال للفاسق واالستدراج

واعترب واحدتوالكاهن، نوع من والتصور احلديث عند .اجلميع
الت هذا أدى يفحوقد ـمفكرين وال املؤلفني ختبط إىل املغرض ليل

يف ـتغرقني املس ـك أولئ ـزم أل خطريا ختبطا الكرامة ظاهرة معاجلة
ـراتالتعليالت عش ـى عل جائرةً أحكاماً يطلقوا أن والتحليالت

يف ـمية عل أمانة حىت أو تأدب أو ـمييز ت دون والصاحلني األولياء
ـية قض املتناولني هؤالء من الكثري أن م ـ العل مع والتحليل، النقل
ـا أيض ـدقون ويص والتابعني الصحابة بكرامات يصدقون األولياء

ـ ذك ـر يض ال ممن األولياء بعض ـعبكرامة الواق يف م ـا كرام ر
ـحيحة ص كرامات ا أ املتحدثني أولئك لقناعة أو ـماعي، االجت
ـون حيتج اليت والعقل الشرع جمريات تؤيدها اليت للقواعد ومطابقة

.ا
ويل، كرامة بتصديق أحدا نلزم لن القضية هلذه معاجلتنا يف وحنن
ـبني احمل ـن م الرواة زيادات أو املفرطني شطحات عن ندافع ولن



 

  )٢٤(

وهم كتبوه وما نقلوه مبا األولياء صورة شوهوا الذين ـمتعلقني وال
ـع الواق ـات حيثي من احلروف على النقاط سنضع بل يعلمون؛ ال
م ـدا وجماه والعملية ـمية العل ومواقفهم الرجال ألولئك السليم
عصورهم ثقات يرويها كما اللّه، مع وصدقهم وورعهم .السلوكية

م فموقفنا الكرامة م: نهاوأما ـا طاع ـمرات ث من ـمرة ث ا أ
ـي ينف ال والدين فاإلسالم وقوعها وثبت صحت فإن م، وجماهدا
ـزم امللت ـل والعق الشرع خالفت إن أما بشروطها، الكرامة وقوع
قبل والناقلني املصنفني أحوال وقائع على فتعرض واإلنصاف بالعدل

ألمانة احلكاية وترضخ الصاحلني، على املغرضة ـلاهلجمة التسلس
ـلوب وأس ـب والكات املصدر عن البحث طول عن الناتج املنطقي
ـة املدرس منحى ننحى وال عنه، نقلت أو فيه كتبت الذي العصر
ـات مئ بل عشرات والدين اإلسالم سجل من كشطت اليت احلديثة
مسألة ألن األحوال، وظنيات األقوال بشبهات والصاحلني، األولياء

أحد، ميتلكها ال ـباإلخراج منتس ـل ك ـراج إح مسألة ومثلها
ـارض، الف وابن عريب ابن مثل الصوفية يف ألن والصوفية، للتصوف

عنه قيل العيدروس ـون: وألن الك يف املتصرف ـيخ،إنه الش أن أو
ـن م ذلك غري أو امللكني حساب عند لفقريه شفع باعلوي عبداللّه



 

  )٢٥(

لتشويه معاصرينا من العديد أقالم رمستها اليت ـهاالحتجاجات وج
اجلليلة أعماهلم وعن مدرستهم عن اجليل ولصرف والزهاد، .العباد

التشوي هذا كل مينحهإن وإمنا يطمسه وال احلق يغري ال والتعتيم ه
ـال ك ـن م بأهدابه علقت اليت والغشاوة القتام عنه وجيلي البقاء،
ويل ـه واللّ ـع، منتِف حاقٍد مفَرٍِّط من أو مندِفع مفِْرٍط من اجلانبني،

.اجلميع

يف ـةمن : ١٨٨ص))املشرع((قال مبك رجل على أنكر أنه ها
له فقال اخلمر شرب صنعيت،: املكرمة على بذلك أستعني خياط أنا

فقال: فقال لشربه؟ تعود أال على تعاهدين ذلك عن اللّه أغناك : إن
فتاب ، عنه يغنيه وأن عليه يتوب أن ربه عنه اللّه رضي فدعا ، نعم

لئال ليايل ثالث وعاهده اللّه وأغناه توبته ـه،وحسنت توبت ينقض
يقول قائالً كأن الترمجة صاحب رأى ـم حمل: ث يف لفالن احفروا

، عنه وسأل فاستيقظ له، اللّه غفر عليه صلى ومن البصر، مد كذا
هوإف عليهذا فصلى ، مات . قد



 

  )٢٦(

ـة،: قلت الترمج لصاحب جرت اليت الكرامات من واحدة هذه
يف ورد فيه))املشرع((وحسبما يوجد فال أووغريه ـتغرب يس ما ا

قوله البعض أثار ورمبا فيه، ـه((: يطعن ل غفر عليه صلى ،))ومن
ـا، الرؤي ـرض مع يف احلكاية ا أورد العبارة هذه أن ـمعلوم وال
ـا عليه حيتج أو ا حيتج حىت قرآنية آية وال نبوياً حديثاً . وليست
هذه يف ـمغفرة بال واحلكم الرجل، صالح إىل تشري الرؤيا وخالصة
ـال ح عن وتعاىل سبحانه املوىل رضا على داللة التأويل عند الرؤيا

سبحانه وحده للّه عدمها أو املغفرة وأمر . املتويف،
ـد: ومنها فتواج واحلساب، بالبعث تتعلق أبياتاً أنشد رجالً أن

للرجل قال أفاق ـما فل عليه، مغشياً وخر الترمجة ـد: صاحب أع
الرجل فقال ت: األبيات، أن فقالبشرط اجلنة، يل ذلك: ضمن ليس

الرجل فقال املال، من شئت ما اطلب ولكن إال: إيلّ؛ ـد أري ـا م
فقال فحسنت: اجلنة، باجلنة، له ودعا كرهنا، ما شيء لنا حصل إن

ـر وحض الترمجة صاحب وشيعه اللّه رمحة إىل وانتقل الرجل حالة
ـر، واستبش ضحك ـم ث وجهه، فتغري ساعة قربه عند وجلس دفنه

فقال ذلك عن سأل: فسئل ـما ل الرجل ـالإن ق ربه عن امللكان : ه



 

  )٢٧(

بذلك فأجاب أيضاً فسأاله لذلك، فتعبت باعلوي، عبداللّه شيخي
باعلوي: فقاال عبداللّه وشيخك بك .انتهت. مرحباً

ومن: قلت عصرنا، يف أقوام عليها يدندن اليت هي الكرامة هذه
مؤل يف وكتابتها الناس على عرضها ـادخالل فس ـدون يؤك م فا

ـه عبداللّ ـيخ الش أن يتومهون حيث حبضرموت، البيت آل عقائد
ـذا وه ـربزخ، ال يف احلساب عند قبول وسيلة نفسه جيعل باعلوي
عندما وحنن البعض، يقول كما مقرب ـملك ل وال لنيب يقع م ـ ل
ـرد ال أو القبول مقياس ليست احلكاية أن نرى األمور هذه نتناول

ـم ل الرجال ـذهحلال ه يف ـر النظ أمعنا إذا ولكن سلفاً، ذكرناه ا
ال يقيناً فإننا هلا الرواة نقل وسالمة صحتها افتراض باب من احلكاية
ـات احلكاي بعرض نؤكده وهذا أصالً، الشرع خيالف ما فيها نرى
على الكرامات ورود صحة معرفتنا بعد املنطقي والتعليل العقل على

فنق الصاحلني، اللّه عباد ـبعض: ولأيدي ال لدى اإلشكال موقع إن
يلي ما :هو

ـود-١ وع عدا ما الدنيا يف أحد ميلكه ال وهذا اجلنة، ضمان
ـر األم هذا املعترضني من البعض قارن ورمبا تعاىل، اللّه بأمر األنبياء

يقال املسيحيني: مبا لدى الغفران .صكوك



 

  )٢٨(

يف-٢ ـو وه ـربزخ ال يف يدور ما على باعلوي الشيخ اطالع
ـمالئكةالدن وال الفقري بني جيري ما مع وتفاعله .يا،
احلكاية-٣ هذه إيراد بعد الكتاب صاحب بعضهم: قول : قال

موته بعد حىت مريده حيفظ الشيخ، يكون أن ينبغي . هكذا
ـم أعل واللّه ـمان: قلت ض يثبت ما احلكاية سياق يف يوجد ال

ثب فالذي أصالً، للرجل باجلنة باعلوي عبداللّه ـصالشيخ ن يف ت
قوالن :الكرامة

باعلوي: األول عبداللّه الشيخ اطلب(: قول ولكن إيل ذلك ليس
املال من شئت لنفي)ما كاٍف وحده الضمان،وهذا على قدرته نفى

املعرضني .مة
م: الثاين ـ ـ ل ـة؛ اجلن ضمان يف رغبته على الرجل أصر ـما ل

بالضم التأكيد أو القطع بصيغة بغيته على الشيخ ـاليوافقه ق بل ان
باجلنة(: له له ودعا كرهنا، ما شيء لنا حصل داللة،) إن هذا ويف

ـر األم وأن وتعاىل، سبحانه املوىل مع األدب كمال على واضحة
وتبيِّنه ـمشيئة، بال وهذا))إن((مقرون باجلنة، الدعاء م ـ ث الشرطية
شرعاً ومطلوب مسنون .أمر



 

  )٢٩(

ما على الشيخ باطالع القول مسألة الربزخوأما م ـ عال يف يدور
قسمني على التأويل ـمل حيت : فأمر

ـدى:األول ل معلوم وهذا الكشف، باب من االطالع يكون أن
ال املتأخرين كل وأن تعاىل، اللّه بأمر ـألةاألولياء املس هذه يقرون

ـذه ه مثل حصول إىل تشري واألدلة الوقائع ولكن ا؛ يؤمنون وال
ول الصاحلني، بعض لدى إثاألمور بصدد ـاسنا وإمن ـة، احلادث بات

املنافح ـتكفريةبصدد وال ـريك التش م من له املترجم شرف عن
من مكان على خيمته ضرب رجالً أن احلديث يف ورد فقد املعلنة،
ـيينٌّ يق السماع وهذا تبارك، بسورة حتته يقرأ رجالً فسمع األرض

رسو إىل الرجل جاء ـما ول للعقل، خمالفاً كان وإن ـهثابت اللّ ل
م              ـ وسل عليه اللّه صلى قال مسع مبا ليخربه م ـ وسل عليه اللّه صلى

معناه ـربه((: مبا ق يف فأُعِطيها الدنيا يف يقرؤها كان رجل ،))..ذاك
للسماع املانعني احتجاج يسقط ومثله الدليل ذا .و

ـار: الثاين إظه دون ـالع االط حدث مبينة احلكاية سياق أن
حي فالذي ،الكيفية، ـوم الن ـن م ِسنة أخذته الشيخ أن عقالً ـمل ت

ـل ك ـمل حمت وهذا ذلك، بعد لسانه على ورد ما الِسنة يف فرأى
ـةً كلي ـاج االحتج انتفى ـمال االحت هذا صح وإذا ـمال، االحت



 

  )٣٠(

ويؤيد مستحيل، غري املنام يف هذا مثل ورود ألن احلكاية، ببطالن
ما ساعةهذا قربه عند جلس الشيخ أن . ذكر
ـيو العقل ـل للتعلي ونرضخها املسائل هذه نتقصى جيعلنا الذي

م أصا الذين اللّه إال إله ال أهل على احلقيقي إشفاقنا ـمنطقي وال
ـمة اجلاث النوايا سوء بسبب اللّه، أهل يف التخوض ولزمهم التخبط

املعرفة شيوخ وبعض األقالم محلة املرحلةعلى هذه .يف
 

املعمَّرين الرجال من باعلوي عبداللّه الشيخ اللّه) ١(كان مد الذين
يف ـهاد واجت الصاحلة، واألعمال العبادة يف نشاط مع العمر يف هلم

عمره آخر يف يقول وكان اخلري، وفعل الرب قصر: أعمال شيء كل
ـن م ـي ه وإمنا أدبرت، أم أقبلت ا أبايل ال فإين الدنيا، إال مين

وطالع .احلنجرة

                                                           
يف) ١( يقول : ١٩٣ص))املشرع((قال العيدروس عبداللّه بن شيخ الشيخ ما: كان

الثالثة مشاهريهم بلغ ما العمر من علوي أيب آل من أحد ـم: بلغ األعظ األستاذ
ـدالرمحن عب ـراف األش ـيخ وش باعلوي، عبداللّه اإلمام والشيخ املقدم، الفقيه

أطوهل باعلوي عبداللّه والشيخ عمراًالسقاف،  . م



 

  )٣١(

بقوله مين(: ويعين قصر شيء العبادات)كل على القوة من يعين
كا مبا مقارنة ، جسمه لضعف ـامالبدنية وأي ـبابه ش ـام أي عليه ن

.ابتدائه
ـه اللّ رمحه يتأخر م ـ ل أنه التراجم كتب ذكرت فقد ذلك ومع

فض عن تقاعس وال طاعة، عن عمره أخريات ـلةلييف مشائ وله ،
ذك صاحبعالية، منها ـه) ١٩١: ٢())املشرع((ر ـان: قول وك

بذلك، فيعرف بعد من رائحته منه تشم الطيب حيب عنه اللّه رضي
ـيح فص العينني واسع الوجه صبيح القامة طويل اللون أبيض وكان
كل لقاء عند التبسم كثري املنظر ي اللحية كث اجلنان ثبت السان

القصا بغرر زمانه فضالء مدحه ـتأحد، لكان ـمعت ـ اجت لو ئد
عظيماً . ديواناً

ـرية، الظه ـس مش من أجلى ومشائله كثرية فمناقبه اجلملة وعلى
مغمورة الفضل ورياض بوجوده، معمورة الشرع رباع تزل م ـ ول
كؤوساً، العوارف أهل على املعارف من ويدير دروساً يلقي جبوده،

القر دار إىل وانتقل الدار، هذه من مدته فرغت أن ـوارإىل ج يف ار
ـاء األربع ـوم ي انتقاله وكان األبرار، رمحة اللّه رمحه الغفار العزيز

مئة وسبع وثالثني إحدى سنة األوىل مجادى شهر ،٧٣١منتصف
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ـعفاء والض الفقراء سيما ال األنام، ضجيج من مشهوداً يوماً وكان
ـتاذ األس جده قرب جبانب ودفن حيصون، ال خالئق وشيعه واأليتام،

أواألعظم سنة، وتسعني ثالثا وفاته يوم عمره وكان املقدم، الفقيه
والدته عام يف خالف من مر ما على سنة، وتسعني .)١(إحدى

صاحب صاحلاً))الغرر((مدحه طرفاً منها خنتار طويلة :بأبيات
األكابِر الشيوخ نسِل على ـاكِرسالم وب ـيِّ بالعش ـه علي سالم

أَ الشيوِخ شيِخ على ـيِهمسالم ـواطِرِب امل ـشِّ طَ عدَّ عليه سالم
عصِره واحِد األواِب على والبصائِرسالم التُّقى كهِف اهلدى إماِم

ك على ـزسالم عيِنِهمن ــِراملساكِني ياس ــِل واألرام ــامى لليت أب
الدُّجى نسِق يف القَواِم على اهلواجِرسالم بوقِْت صوام الصيِف ويف
ـِل والفاض ـِر النحري على ـاِخِرسالم مف ـِر بفَخ العلْيا إىل ترقى
معِقلٌ للخلِْق والزُّهِد التُّقى للعشائِرعظيم م ـ مؤِل خطْب ناب إذا
طَمى إذا ِخضمٌّ حبر السَّخا ـدوائِركثري ال عني األقطاب بإفضاِله
ـ غ فيه يقُم م ـ ل مقاماً ـاِقِرريهيقوم ِلب ـلٌ جن عبداللِّه الشيخ هو

اهلماِم علويِّ ـاساللةُ مس ـذي ـاِظِرمساَءال من ـن ِم لَه ما املعايل

                                                           
السابق)١(  .١٩٣-١٩٢صاملصدر



 

  )٣٣(

من علوي ـي ـن ب السادة بيوت من مجلة على اللقب هذا يطلق
ـة خدم م أنسا سلسلة خدمت وقد باعلوي، عبداللّه الشيخ ذرية

كافة يف ـادةجليلة بالس ـة اخلاص ـمشجرات وال األنساب كتب
كتاب وترتيباً خدمة املؤلفات هذه آخر من وكان علوي، ـي ـن ب

الظهرية(( ـه))مشس ومن ـهاب، ش ضياء حممد السيد وتعليق حتقيق
ـه عبداللّ آل ـادة الس ـن ع هنا املنقولة املعلومات رؤوس استفدنا

يتالءم اختصاراً عنهم النقل اختصرنا وقد ـوعباعلوي، موض مع
البيوت عن التراجم تفاصيل ذكر إىل نستطرد م ـ ل حبيث هنا حبثنا

باإل اكتفينا بل منهم، ظهر من ـط،أو فق العائالت مسمى إىل شارة
آل ـة ذري ـن ع ـيلية التفص واالستفادة التوسع يف الراغب وننصح
ـهم من ـارزين الب ـيات شخص وتراجم وفروعهم باعلوي عبداللّه

املذ الكتاب إىل اللّهالرجوع شاء إن والكفاية الغنية ففيه آنفا .كور



 

  )٣٤(

صاحب الظهرية((ذكر ـه) ٣٣٧: ٢())مشس عبداللّ الشيخ أن
ـني ـن ب ثالثة له : باعلوي

ـل: األول مج حممد الناسك اإلمام هو واحد ابن وألمحد ، أمحد
سنة املتوىف قَسم، تربة مقدم ـمح٧٨٧الليل ول ـو، ه ـن اب مد

انقرضوا وقد أمحد، هو ابن ولعبداللّه .عبداللّه،
سنة: الثاين بترمي املتوىف عبداللّه بن ـة٧٨٤علي أربع ـه ول ،

انقرضوا وقد وعبدالرمحن، وأمحد، قرنديل، حممد وهم ـني ـن .ب
ابنان: والرابع له ـهري،أمحد: عبداللّه، الش ـوي وعل ـرض، انق

أربعة ـني، ـن ب ستة له ومنبالشيبة، انقرضوا، واثنان أعقبوا، منهم
ـو النح على باعلوي عبداللّه آل وأحفاد أبناء تفرع األربعة هؤالء

:التايل
الشيب-١ عبداللّهة،آل بن علي بن علوي بن عمر إىل وينتسبون

.)١(باعلوي
ـن-٢ ب ـد حمم إىل ـبون ينتس وغريها، بالسواحل املسيلة آل

باعلوي عبداللّه بن علي بن .)١(علوي
                                                           

الظهرية((راجع) ١(  ) .٣٣٨: ١())مشس



 

  )٣٥(

ـا،-٣ وغريه ـاز واحلج ـد وباهلن املاء ببالد بدوعن باروم آل
باعلوي عبداللّه بن علي بن علوي بن حممد إىل أيضاً .)٢(ينتسبون

ـن-٤ ب ـر بك أيب بن عبداللّه السيد إىل وينتسبون الشلّي، آل
بالشلّي الشهري .)٣(علوي

ـن-٥ ب قسم أمحد بن حممد السيد إىل وينتسبون جنيد، بن آل
الشيبعلو .)٤(ةي
ـن-٦ ب قسم أمحد بن حممد السيد إىل وينتسبون األخضر، آل

الشيبة ـة)٥(علوي ودثين ـيحوت بس ـر األخض جنيد آل ومنهم ،
وغريها .والعوالق

ـاً-٧ أيض يرجعون وليسر، برحاب ودوعن مبرخة اجليالين آل
الشيبة علوي بن قسم أمحد بن حممد السيد .)٦(إىل

                                                                                                                             
السابق) ١(  .املصدر

السابق) ٢(  .املصدر

السابق) ٣(  ).٣٤٤-٣٣٩: ١(املصدر

السابق) ٤(  ).٣٤٧: ١(املصدر

السابق) ٥(  ).٣٤٨: ١(املصدر

السابق) ٦(  ).٣٥٠: ١(املصدر



 

  )٣٦(

و-٨ باحلبشة، محدون ـنآل ب محدون حممد السيد إىل ينتسبون
ج علي بن م ـ املعل حممد بن ـنحعلوي ب ـدالرمحن عب ـن ب دب

باعلوي عبداللّه بن .)١(حممد
ـومز-٩ وس وكالننت وفاليمبانغ وجاوا ودوعن بترمي خرد آل

بن محيدان حممد بن خرد علي بن زين السيد إىل وينتسبون وبايل،
باعل عبداللّه بن حممد بن .)٢(ويعبدالرمحن

وفاليمبانغ-١٠ وشربون وجباميب وجاوا واهلند بترمي بارقبة آل
ـر عم ـيد الس إىل وينتسبون وفكلوننت، وسورابايا ورياو وسياك

باعلوي عبداللّه بن حممد بن األكسح أمحد بن .)٣(بارقبة
وينتسبون-١١ وجاوا، وظفار والغيظة بقسم دجبان، باعبود آل

أمح بن دجبان علي السيد ـهإىل عبداللّ ـن ب ـد حمم بن األكسح د
.)٤(باعلوي

                                                           
السابق)١(  ).٣٥٤-٣٥٣: ١(املصدر

السابق)٢(  ).٣٥٥: ١(املصدر

السابق)٣(  ) .٣٥٥: ١(املصدر

السابق)٤(  .حاشية) ٣٥٩: ١(املصدر



 

  )٣٧(

املنف-١٢ ومالآل بترمي ـازبرر واحلج ـة واحلبش وحلج وجاوا
حمقق ذكر وقد واليمن، الظهرية((وزيلع املنف))مشس آل أسرة رأن

وهم فروع إىل :تشعبت
م-١ املشهور جباوازرآل وبانقيل بشبام .ق
با-٢ فدعق وحبانآل وسقطرا وشقرهلند .ةوالعوالق
ـمكال-٣ ـ وال ـل والغي والشحر باحلبشة مني أيب آل

وظفار واهلند وأحور .وحجر
والشحر-٤ واهلند وجاوه بقسم مطهر .آل
واهلند-٥ واليمن وجاوا والريدة بترمي مدحيج .آل
وجاوا-٦ ومالبر بترمي حامد بن .آل
بأحور-٧ واحد بيت ومنهم ومكة، بظفار مدهر .آل



 

  )٣٨(



 

  )٣٩(



 

  )٤٠(

القرآين ٥املطلع
٧اإلهداء

احلال ٩شاهد
١١املدخل

؟ باعلوي عبداهلل الشيخ هو ١٢من
حضرموت من باعلوي عبداهلل الشيخ ١٤رحلة

ال باحلرمني ١٥شريفنياستقراره
وأحواله مناقبه ١٦بعض

تالمذته ١٩بعض
ذلك عن الشيوخ بعض وماقاله أوقاته ٢٠ترتيب

وان الكرامات من إليه نسب الظواهرما ٢٢فعال
باعلوي عبداهلل الشيخ كرامات من ٢٥منوذج
عمره أخريات يف باعلوي عبداهلل ٣٠الشيخ

باعلوي عبداهلل ٣٢آل
باعلوي عبداهلل آل بيوت ٣٣تسلسل

 


